


nkara suikastı 
oskovadaki 

devemı 
bir teşebbüsün 
• • 
ımış 

avlofla Kornilof un hüviyetıf:r! bambaşkadır 
fon Papenin ~ahsına tesi Şark Enstitüsünden 
şı yapılan suikaslm mu mezun olduğu halde nakli 

kemesinde birçok haki yat işlnde ihtisası olduğu 
tlar meydana <,:ıkmıştır. nu iddia ermektedir. Kor 
ununla beraber hôdise nilof ise tarih Profesörü ol 

duğ~ halde Konsoloshane nüz tamamile aydınlan 
amışt r. Bugiin yürü 
n tahminlere göre bu 
Senin iç yüzü b<ırnb:ışlrn 
r ve Moskovuda Staline 
arşı tert:p edilen fakat 
im kalan bu suikast tt' 
büsile başıamuktadır. 
suikasdı hakiki adı Pet 

milaviç olan Niyazi a 
da biri hazırlamıştır. 

iyazi Troç istti 
e Troçkiııin i\merik·ıda 
P.U. ajaıılan turafı. ıdan 
ldürfllmesini milteak"p 

almaya karar ·veren 
iy azi kendini koyu 
r komünist göstererek 
oskovaya gitmişti .. . Bu 
yahatin nazarıdikkati 
lbelmemesi için Usküp· 

bir müslüman gibi gö· 

de stajiyer memur olarak 
·wörülmektediı;. Fakat bil· 
tün bunları birer tahmin 
ve kuvvetli şayia olarak 
kabul etmek lazımdır. Ha 
kikatı muhakeme ortaya 
çıkaracaktır. 

A bdu rrahmanıı~ ço 
cuğu dünyaya geldi 
lstanbul - Ankarada 

Atatiirk bulvarında patlı 

yan boıııb:: hadisesi maz 
nunlarmdan Abdurrı:thrrnın 
Saymanın, Ankara Ağır 
Ceza mahk~mesinde verdi 
ği ifade esnasıııda, Perihan 
adında bir kıza kUrt11j yap 

• tırmuk zorunda karşısmda 
kalınca, Pavlof ile Korni
lofun kendisine yardım va 
dettiklerini, fakat sıhhi se 
beplerde-n dohıyı ı;enra bun 
dan vazgeçildi~ini söyledi 
ği malümdur. 

Libyada 1 Japonlar' 
Almanlar ge- Büyük bir hü 
niş bir çevirme \ cuma hazırla
hareketine baş \ r.ıyorlar 

ladılar Fakat bu hücum nereye 

Rommel çok takviye 
kuvveti almış 

Londra 9 AA.- Al · 
mantarın .Libyada geniş 
ölçüde hır çevirme hare 
ketine geçtikleri anlaşıl· 

maktadır. Rommel çok 
miktarda takviy~ almıştır. 
Mihver faaliyetiniri son 
günlerde çok artmnsı 

ve r.Iallaya yapılan toplu 
hava akınlnri, bu bölgede 
fırteınanm yaklaştığını ~ös· 

teriyor. Rom melin zırhlı lü 
menlerle lngilizlerin yan 
!arından sarmak istedi ği 
anlaşılmaktadır. 

Eski M,sır Baş 

Londra 9A.A.- Uzak 
doğudan ;gelen haberİer, 
Japonların geniş öl~üde 
hücum için hozırlıltlt.rda 

buluı•duğunu göstermekte 
dir. 

Bu hücumun nereye ya 
pılacağı hı.kkındıı şımdi· 

den kesin uir şey söyle 
mek mümkün değilse' de 
iiç ihtimal hatıra gelmak 
tedir. 

1- Avustralya 
2- Seylan ve Hindis· 

tan 
3-Sovyet Husya 
Sonuncu ihtimali bırta· 

raf edersek Avustralya ve 
ya Hindistandan biri oldu· 

ı ğu anbşılır. 

vekili 1 Filipinlerde savaş 

Ali Mahir tevkif edildi 
Kuhire 9 A. O..- ~a

zırlar meclisinin dünkü 
toplautısınclan sora şu teo 
liğ neşredilmiştir. 

Mısırı nskeı-1 Şf'fi si· 
fatile hareket eden boşve ı 
kil Nah ıs pı~ıt devletin 

çok kızıştı 
Vaşington 9 A.A.

Neşr,,. dile11 r,.smt l>ir Arne· 
rikan tcbliğinda Fılipinler 
de Ja ponlarm ileri lrnreke 
te devam ettikleri bildiril· 

"nerek Niyazi udım al
nıştır. Yalnız mütemadi· 
en sım değiş:iren bu 
arp gencinin i\loskova 
a neler yaptığı biliı!mi· 

or. Ve orada tevkif e 
ildiği 7.aııııed ili yor 

Petkomilaviç i\1oskova 
a bulunduğu sırada ken 
i nıemleketıle olan irtiba 
nı l:;lanbuldaki b;r arka 

Perihan. Haseki hasta 
nesinde d<ığurmuştur. Po 
rihanm çocuğu erkektir 
ve ismi hastanete Kıanan 
konmuştur. 

1 emniyt ti ile ilgili sebebler 
dolayısile eski başvekiller 
AH Mahir paşanın levkifı
karar vermıştir. 

Kendisini ziyaret eden 
gazetaci1ere Prihan, kıstıca 1 
şunl ı rı söylemiştir: 1 

mektedir. Hu teh'ige göre 
verdikleı i ağır kayıplara 
uakmayuıı Japonlar müte
madiyen ilerlemeğe devam 
ediyorlar. Hel' iki tarafm 
da kayıp lan ağırdır. 

daşı vasıtasile temin cdi· 
yordu Bu arkadaıınırı 
dı Siıleymaııdır ve ma!ı 

keırede bunu ikrar etmiş 

tir. ı ihayet bir gl\n Ab 
dUnıhm; nla Sül~yman bu 
nu öğreniyor ve dcğruca 
Sovyet Husya Sefarethane 
sine gideH k vazi)eli anla 
byorlar. 

Bundan anlaşıldığına 
göre Moskovadu tevkif e 
dilen ~\iyııziı"!in üzerinde 
ele gt:'çen evrakta ke:ıdısi· 
n~n lstanbulda 1ki kişi ile 
muhabere ettiği anlaşılmış 
ve bunun üz.ttrine lstanbu· 
la iki memur gönderil 
miştir. Bu ıoemurların 
Kornild ve Pavlof oldu 
ğu sanılıyor. Bu ilıtimale 
göre biıim Pavlof diye ta 
nıdığımız Rus bu sırada 
Çinde bulunuyordu. O a 
dan alınarak ltslunbuh · 
deri\n iştir. 

Abdürrahmanla Pavlo 
fun arada sırada içinde gö 
rUldtikleri 0531 plaka nu 
maralı otomobil Kordiplo · 
tiğe aittir. Kornilofla Fav 
ıofta Türkiyede hak ı,i hil 
yiyetlerini saklamışlardır. 
favl"f Moskova Üniv~rsi· 

"-Abdurrahm rn ile üç sen~ 1 
evvel t ınıştıl<. Üç ay kadar 
e\""vel, kaç aylık gebe ol 
duğumu anlamak üzer~ 
Qrtaköy Şifa yurduna bir· 
likte gittik. 

Altı aylık gebe oldu· 
ğumu anladım. Evlenecek 
tik. Bunun için de Abdtır· 
rahman ansızın ortadan 
kayboldu. Nerey~ gittiğini 
ve ne olduğunu bilmiyor
dum. Merak i;indeydim. 

Bir gün radyoda hAJi· 
seyi öğrendim ve kendisi 
n:n ne v aziyelle olduğunu 
unladım. Benim bu işler· 
den hiç bir haberim yok
tu. Hildisede ·ı sonra zabı· 

ta, bana ait bir çamaşır • 
valizini aldı, tetkik ve ia· 
de etti. 

ifademin alınmasına • 
lüzum gö · ill~emiş olacak. 
Çor.uğumht beraber bura
dan çıktıktan sonra nere· 
ye 2idf"ceğimi bilmiyorum. 

Yeni Tasarruf 
bonoları 

Şehrimiz Ziraat Ban
kasmda satışa çıkarıldı 

.Maliye Vekilleti lal'a · 
fından son dafu satışa 

Beden Terbiyesi mükelleflerine 
Hatay lled ... n terbiyesi Bölge Başkaulığındaıı: 

1- 353J sayılı Beden Terbiyes k nuoıı n ıuci· 
hince Ha tayda otun.n 15 ten20yaşına kadar nıelr tep 
tulelıesi olmıyan gençler beden terbiyesi mükellefleri 
diri er. 

2 - Bundan dolayı 1923 ten 1927 doğıımluya 
kadar (9'1.7 dahil) mektep dışında kala.1 ve şimdiye 
kadar kayıtarını yaptırmamış mükelleflerin hn giin 
saat 9 dan 12 ye kadar Gençlik kışlasmd&ka Bi\lge 
merkezine nüfus kağıdı ve vesikalık iki resimle ge
lerek kayıtlarını yaptm~ yeni büviyet kfirtları alma
ları. 

3 - Eski hüviyet kurtlarının lıiikmü olmadı· 
ğında•l 15 Nisan 942 den itilıar1:3n iş yerlerinde yapı 
lacak yoklamalaıda yeni hüviyet kartlarım göstermi 
yenler bakkıı da kanuni ceza tertip olunacrığı. 

4 - Beden terbiyesi mükellefleı inin ilkbahar 
talim ve terbiya uevresi başlamış bulunduğun lan 
her p:ızar günü saat 8de bölge talim alanında be len 
terbiyesı yapılırken isbalı vücud etmeyenler hak blll · 
da kanuni takibat yapılacağı tebliğ olunur. 

c • ı ıMi'W sa--
Neşriyat .Müdürü Kayıp Diploma 

.. 
Selim Ç~Ll!:NK l 

C. H. P. Matbaası Antakya,\ 

çıkardan tasarruf b<inolu· 1 
rı şehrimiz Zir11at Bankusı 
sı şubesine gelmiştir 

940 Yılı Antakya öğ 
retmen kursundan ald ğım 
diplomayı kaybettim. Ye · 
nısini alacağımdan eskisı 
nin hükmü yoktur. 

En emin ve en çok 
kar getı reu lıu bonolardan 
almakla hem kesenize,hem 
de Milli Müdafaamıza yar 
dım etmiş olacaksınız 

Bilyük miktarda ·bqno 
almak isteyenler banka mü 

1 
dUrlüğUne müracaat ederek 

~ adlarını yıııdırmalıdırlar. 

Sabık öğretme11 ve P.T.T. 
MPrkez Şefl k Kelem 

memuru Şükrü Dayangan 
Kay p ekmek karnesi 

Dört bi yük ekmek kal' 
nesini kı:ybettirn. Yenisini 
alacagımdan eskisinin lıük 
mü yoktur. 

cumhuriyet mahal· 

• 

ihtikar ilanı b 
Hatay Asliye Ce1a iJlll 

kem esine.' en ıııJ 
.Milll kornn rnn ksll0.\0 

mı muhalefetten suçlu ıı'at· 
takynnın Kocııbdi Dl8 ~ 
lesindtın Durmuş oğlU ~· 
ki Çirçin hakkında Y8 

lan duruşrnu sonunda: ·çir• 
Suçlunun Mart. ~yı ~I 

ekmek karnesi aldıgı siı 
de evinde beyauusıne ~ 
buğday ve un buluodıJ 51 
bu ba btaki za bıt vııra1'~ıe 
ve suçlunun açık ikrB~e· 
sabit olduğundan hare kil 
tine uyan 4156 sa}ıJı d· 
nunuıı 14 - 3 üncü nı~ıci 
de delilletile 55 - 2 

1 
li 

maddesi mucibince 25 Jllllfl 
ra ağır ı•ara cesasıD~ tiıt 
humiyitine ve keyfıfe 3 ....... 
gazet~ ile neşrine 14 ......... ril· 
942 tarihinde karar ve 
miş ve katileşmiştir. k 
Dut yaprağı satıla~~: 
Hatuy DefterdarJığınd J<Of 

Bndirge ve vakh fll 
Jerindekı 22 lira ınuhdılt 
men bedelle 562 uğaÇ i18 
yaprağı açık nrttırıos 
ıo:atı şa çı\carılmıştır. . dif· 

Satış bedeli • peŞ'f 94ı 
Talip' erin 13-4 - O 01 
pazartesi gihıü snııt l tııırı 
Defterdarlığa nıüraC118130ıı 
(Bılcüınle ruaı::raf ar 8 

~ittir. ) 9,10,1 ı.~2" f 
ılanen tebl.g8 . 

•. dtll• 
Ashye il. Haki mh~ırı 111' 

Antakyırnın Akb8~ııt 
hallesiııdeıı .:\bdurrntıfılldl" 
oğlu Halef Emir tflf3 ll'I 
Anlakyanın Veı·d 01;ı,ıı· 
lesiure 1 6 no hanede seteıi 
na kızi Kelrin vere,.(~· (} 
lbrahim Kırba oğlu e. ~1' 
l\izkdlla ve Necim v rifl~e 
zı Meryane aleh'e Jııl~ 
Antakya Asliye t-{ıl z5 
mahkemesine açılıp 1,t1ı 
dosya numarasına ıııı 
alacak ·davasında. c;rtl'ı 

Müdde:aleyhlerd< ıı ~ 
llizkalla ve neciıll ":art' ... 
yane haklarında çı t' r 
dav.:ıtiyedeki meşrub11

1ıı ~ 
zaran ikametgahlaf111 ol~ 
hul olduğu anlaşılıll'şdl ~ 
sına binaen h .:ı klarııt ıJ ti 
ham ğ'azete ile i1911e "' • 
liğ.ıt icrasına karıır pıl~ 
miş olduğ·undıın i Jı 
11sıılü m uhakemeı~r ci il' t#' 
nımun 148- t41 1~1ııı .tJ 
desine tevfıkan "8z1

S ~ 
rihinduıı itibaren ıı 
İyiude cevap ver(ll: o .. 

··oıJ " r: dile duruşma gtı ~ıJ" 
26-5-942 sah g 5e 
a~. 1? da mabke~ff ~J. 
menız veya tasd~ ~~ 
göstermeniz akSl i ~~ 
hakkınızda kanull t 
!e yapılac:>ğl ilall8ıı 
olunur. 


